ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE
KOMISIJA ZA ŠPORT
Maroltova 14
1000 LJUBLJANA

OSNUTEK

Številka:
Na podlagi 31. člena Pravilnika za organizacijo in izvajanje športnih tekmovanj v Združenju multiple
skleroze Slovenije (v nadaljnem besedilu ZMSS) je Komisija za šport (v nadaljnem besedilu KŠ), je
na svoji…… seji, dne …………… sprejela
PRAVILNIK
O IZBORU NAJBOLJŠE PODRUŽNICE V ŠPORTU
TER NAJBOLJŠE ŠPORTNICE IN ŠPORTNIKA ZA TEKOČE LETO
1. SPLOŠNI DEL:
1.

člen

S tem pravilnikom se določa kriterije za pridobitev naziva najboljše podružnice na področju športa ter
najboljše športnice in športnika za tekoče leto , ki je v pristojnosti Komisije za šport pri ZMSS.
2. člen
Komisija za šport pri ZMSS vsako leto po končanih prvenstvenih tekmovanjih v roku treh mesecev
opravi izračun najboljše podružnice, športnice in športnika za tekoče leto.
2. TEKMOVANJE
3. člen
Komisija za šport pri ZMSS podeljuje priznanja za tekoče leto:
• za najboljšo podružnico v športu ( prva tri mesta – pokal)
• za najboljšo športnico (prva tri mesta – manjši pokal)
• za najboljšega športnika (prva tri mesta – manjši pokal)
4. člen
Točke se pridobijo v športnih panogah, ki so v programu Komisije za šport pri ZMSS za tarok ,
pikado, streljanje, športni ribolov, šah, plavanje, balinanje ekipno - kvalifikacije (tri področna
tekmovanja) in državno prvenstvo v balinanju - ekipno, ki poteka v sklopu ZŠIS-POK.
5. člen
KRITERIJI ZA IZRAČUN NAJBOLJŠE PODRUŽNICE:
Športne panoge v organizaciji ZMSS :
1. Točkuje se prvih deset mest.
- zadnje mesto prejme 1 točko, vsako mesto navzgor pa po eno točko več,
- prvemu mestu se doda 3 točke,
- drugemu mestu se doda 2 točki,
- tretjemu mestu se doda 1 točka
2. Tekmovalci v invalidskem vozičku v plavanju in pikadu :
- zadnje mesto prejme 2 točki , vsako mesto navzgor pa po dve točki več.
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3. Pri plavanju se tekmovalcu za podružnico upoštevata dva najboljša rezultata.
4. Pri streljanju z zračno puško – EKIPNO se upoštevajo točke le za podružnico.
5. Pri balinanju ekipno – FINALE oz. DRŽAVNO PRVENSTVO V ORGANIZACIJI
ZŠISPOK se točkuje za podružnico:
1. mesto = 10 točk
2. mesto = 8 točk
3. mesto = 6 točk
4. mesto = 4 točke
5. mesto = 3 točke
6. mesto = 2 točki
- Prvemu mestu se doda 3 točke.
- Drugemu mestu se doda 2 točki.
- Tretjemu mestu se doda 1 točka.
6. člen
KRITERIJI ZA IZRAČUN NAJBOLJŠE ŠPORTNICE IN ŠPORTNIKA LETA :
Športne panoge v organizaciji ZMSS :
1. Točkuje se prvih deset mest.
Zadnje mesto prejme 1 točko, vsako mesto navzgor pa po eno točko več.
2. Pri plavanju se upošteva le en in to najboljši rezultat.
3. Tekmovalke-ci v invalidskem vozičku in težje gibljivi pri plavanju dobijo od petega mesta
navzgor dodatno 2 točki.
4. Tekmovalci-ke nad 50 let dobijo od desetega mesta navzgor dodatno 1 točko.
5. Tekmovalci-ke v pikadu v invalidskem vozičku oz. sede dobijo od desetega mesta navzgor
dodatno 1 točko.
7. člen
Športne panoge v organizaciji ZŠIS – POK:
Za podružnico se točke NE upoštevajo in sicer za tiste discipline, kjer lahko tekmujejo vsi invalidi in
ne samo člani ZMSS.
Na DP lahko naši člani zastopajo tudi lokalno invalidsko društvo, točke pa se štejejo za ZMSS.
Točkuje se prvih 10 mest.
Pri udeležbi manjšega števila tekmovalcev se upošteva točke sorazmerno glede na število tekmovalcev
in sicer:
- Če je 8 ali več tekmovalcev se točkuje:

1 - 3 mesto dobi 3 točke,
4 - 7 mesto dobi 2 točki
8 -1 0 mesto dobi 1 točko
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- če je tekmovalcev 7 ali manj dobijo : 1 - 2 mesto dobi 3 točke,
3 - 4 mesto dobi 2 točki
5 - 7 mesto dobi 1 točko.
- če je tekmovalcev 4 ali manj dobijo:

1 - 2 mesto dobi 2 točki
3 - 4 mesto dobi 1 točko.
8. člen

Če ima več podružnic, športnic ali športnikov enako število točk, se uvrsti na boljše mesto tisti, ki
sodelujejo v več različnih disciplinah.
V primeru, da je število točk še vedno enako, ima višje mesto tisti, ki ima boljše rezultate (več prvih
mest, več drugih mest ali več tretjih mest).
9. člen
Priznanje lahko prejme le športnica ali športnik, ki je član ZMSS.
10. člen
Komisija za šport odloči način in čas podelitve najboljšim podružnici, športnici in športniku leta.
11. člen
Za športne dosežke, ki jih ni mogoče ovrednotiti po kriterijih iz 5. in 6. člena tega Pravilnika lahko
Komisija za šport odloča na predlog članov komisije ali podružnice.
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:
12. člen.
O morebitnih spornih primerih odloča na prvi stopnji Komisija za šport, na drugi stopnji pa izvršni
odbor združenja.
13. člen
S sprejetjem tega Pravilnika o izboru najboljše podružnice v športu, ter najboljše športnice in športnika
za tekoče leto preneha veljati Pravilnik o izboru najboljše podružnice v športu ter najboljše športnice
in športnika za tekoče leto, ki je bil sprejet 11.2.2015.
KOMISIJA ZA ŠPORT PRI ZMSS:
Predsednica: Ana MOHAR
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